
 
 

 

Răspunsuri comune UDMR 

 

 

 

1. Credeţi că Uniunea Europeană ar trebui să evolueze spre?: 

  -a) federalizare 

  -b) consolidarea suveranităţii statelor membre 

 

 

2. Credeţi că România este tratată în Uniunea Europeană în mod egal cu celelalte state 

membre? 

   -a) da 

   -b) nu, pentru că este tratată mai rau 

   -c) nu, pentru că este tratată mai bine 

   -d) uneori da, alteori nu 

Daţi 3 exemple în sprijinul opiniei dvs. 

- intervenția brutală asupra manifestanților participanți la protestul antiguvernamental din 10 

august 2018 din București a fost condamnată, pe bună dreptate de către Comisia Europeană, în 

timp ce atenția acordată asupra intervențiilor violente ale forțelor de ordine împotriva „vestelor 

galbene” de la Paris este mult prea mică.  

- în chestiunea respingerii cotelor de imigranți de către mai multe state est-europene, Comisia 

Europeană s-a adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene, în timp ce nu a reacționat în niciun 

fel la faptul că de exemplu Austria a îndeplinit mai puțin de 1% din cota alocată ei.  

- în privința aderării României la spațiul Schengen, țara noastră a reușit să îndeplinească toate 

acele condiții necesare aderării pe care și celelalte state membre le-au îndeplinit, însă aderarea 

României este în continuare blocată invocându-se diverse motive inventate.  

 

3. Aţi vota în Parlamentul European măsuri sancţionatorii sau de altă natură îndreptate 

împotriva României?: 

-a) da 

-b) da, dar numai în cazuri foarte temeinic justificate 

-c) nu, niciodată 

 

 

4. Când veţi vota în Parlamentul European, veţi ţine cont de: 

-a) indicaţiile grupului parlamentar european din care faceţi parte 

-b) propria convingere 

-c) alte criterii (vă rugăm să le indicaţi)… Voi ține cont deopotrivă de propria conștiință cât și 

de poziția UDMR.  



 
 

5. Credeţi că Brexitul este: 

-a) o mare greşeală 

-b) o victorie a democraţiei 

-c) un avertisment pentru Uniunea Europeană 

-d) altceva (vă rugăm să indicaţi ce)…. 

 

 

6. Consideraţi că absorbţia fondurilor europene este îngreunată, în principal, de: 

-a) birocraţia europeană 

-b) birocraţia naţională 

-c) alte cauze (vă rugăm să le indicaţi)…. 

 

 

7. Credeţi că actualul concept al „drepturilor omului” ar trebui revizuit, în raport de noile realităţi 

privind terorismul, corupția şi migraţia? 

-a) da 

-b) nu 

În cazul în care răspunsul este „da”, vă rugăm să indicaţi cel puţin 3 direcţii de revizuire 

 

 

8. Recent, a fost votat în Parlamentul European proiectul Directivei privind drepturile de autor 

(Copyright Directive). Consideraţi că acest vot favorabil proiectului este: 

-a) un succes al preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene 

-b) o realizare deosebită a ministrului român al culturii 

-c) o mare eroare care va afecta grav libertatea internetului 

-d) o necesară măsură de protecţie a drepturilor de autor 

-e) altceva (vă rugăm să indicaţi ce)…. 


